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VTPBank CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Ttr do - Hanh phüc 

S6: 4'/2020/TPB.HDQT Ha Nôi, ngày 26 thang 10 nãm 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TO CUA 
UY BAN CHUNG KHOAN NHA NU'OC VA SGDCK TP.HCM 

KInh g1ri: - Uy ban Chfrng khoán Nhà nuâc 

- Sâ Giao djch Chtrng khoán TP. HCM 

- Ten t chüc: Ngãn hang Thuang mi C phn Tiên Phong 

Ma chirng khoán: TPB 

Dia chi tru sâ chInh: Tôa nhà TPBank, S 57, Ph L Thtrmg Kit, Phung TrAn Htrng Do, 

Quãn Hoàn Kim, Ha Ni 

Din thoai: 024. 37688998 

Fax: 024. 37688979 

Nguii thrc hiên cong bó thông tin: Ong Lê Quang TiEn 

Chirc vii: PhO Chü tjch Hi dng Quán trj 

Loi thông tin cong b: LI djnh kS'  I bAt thir&ng 0 24h 0 theo yêu cu 

Ni dung thông tin cong b: Nghj quyt cüa Hi dng Quan trj s6 72/2020/NQ-TPB.HDQT 

ngày 26/10/2020 thông qua các ni dung nhAm trin khai PhlrGng an tang vn diu 1 näm 2020 

cüa Ngân hang Thtrcing mi Co phn Tiên Phong dã duçic Di hi dng c dông thông qua tai 

Nghj quyt s 03/2020/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/10/2020. 

Thông tin nay dà drçc cong b6 trén trang thông tin din tcr cia Ngân hang vào ngây 26/10/2020 

tai thrng dan: https://tpb.vnlnha-dau-tulthong-bao-co-dong  

Tôi Cain kt các thông tin cong b trén dày là dung sir that và hoàn toàn chju trách nhim truOc 

pháp Iut v ni dung các thông tin da cong b./. 

Tài 1iu dinh kern: 

- Nghj quyi HDQTs 72/2020/NQ-TPB.HDQT 
ngay 26/10/2020 

Nii n/tan: 
- Nhix Kinh gui; 
- Liru VP. HDQT. 
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V TP Bank CONG HOA XA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - Tu do - H3nh phüc 

S& /20201NQ-TPB.HDQT Ha Nai,  ngày2 tháng4'Onám 2020 

NGII! QUYET  

HQI BONG QUAN TRI NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

Can th: 

Lut Các td chzc tin dyng sc 47/2010/QHJ2; Luttha di, bá sung môt sc diu czia Luçt 

Các rd chz'c tin dyng sc 17/201 7/QHJ4 và các van ban hztông dn thi hành; 

Luct Doanh nghiép s6 68/2014/QHJ3 và các van ban hit&ng dn thi hành, 

Lu2t Chzng khoán sd 70/2006/QHJJ; Lut tha ddi, bd sung mat  s diu cüa Luat  C'hi'rng 

khoán s 62/2010/QHJ2 và các van ban hztóg dn thi hành, 

Ngh/ cl/nh so' 58/2012/ND-CF ngày 20/07/2012 cáa ChInh phâ quy cl/nh chi tiEt và hit&ng 

dJn thi hành in5t so' diu cüa Luat  chi-ng khoán và Luát tha cdi, bd sung môt so' didu cza 

Luat C'h&ng /thoán và các van ban sita dôi, bd sung, 

Thong tic so' 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 cüa B$ Tài chInh hztâng dJn vic chào ban 

cheng khoán ra cOng chzng, chào ban cd phio'u d hoOn cdi, phát hành them co' phié'u, mua 

lal co' phio'u, ban cd phiEu qu5; 

Diu l cia Ngán hang Thttoiig mgi C'dphdn Tiên Phong ("TPBank'); 

; Quy cho' so' 06/2019/QC-TFB.HDQTngày 28/02/2019 cia Hç5i ddng Quán trf vd to' chi'rc và 

hoat clang  cza Hç5i ddng Quán trj; 

Nghj quyo't Dgi haf  ddng cd dOng so' 03/2020/NQ-TPB.DHDC'D ngay 20/10/2020, 

QUYET NGH: 

Diu 1:  Thông qua viêc trin khai Phuong an tang v6n diu l nAm 2020 cUa TPBank dã thrcic 

Di hi dng c dông thông qua ti Nghj quyt s' 03/2020/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/10/2020, 

vói müc von diu l dr kin tang them tir 8.565.892.060.000 ding len 10.716.751.300.000 dOng 

(tang them 2.150.859.240.000 ddng, bang các d9t phát hành nhu sau: 

Phn 1: Tang vOn diu l them 1.811.159.240.000 ng thông qua phát hành them 

181.115.924 cO phiu phO thông cho cO dông hin hu. 

Phn 2: Tang vOn diu l them 339.700.000.000 dng thông qua phát hành 33.970.000 cO 

phiu phO thông theo chi.rcmg trinh lira ch9n cho nguii lao dng trong cong ty näm 2020 

cüa TPBank (ESOP) (thic hin dOng thii vâi vic phát hành cO phiu theo PhAn 1). 

Diu 2: Thông qua ni dung Quy chO phát hãnh cO phiu theo chumg trInh la chçn cho ngi.rOi 

lao dng trong cOng ty nam 2020 cia TPBank ('Quy chê'phát hành co' philu chi tio't dinh kern 

Nghf quyEt nay). 
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Noinhân: 
- Nhir Dieu 5 (dê tlh); 
- BKS (d b/c); 
- Ltru: VP.HDQT. 

Biu 3: Thông qua Danh sách du kin nglri lao dng duc tham gia chuong trInh ESOP theo 

tiéu chI, nguyen tc phân b c phiu quy djnh ti Quy ch phát hành c phiu nêu ti Dièu 2 

Nghj Quyét nay (Danh sách dt kiln dInh kern Nghj quyê't nay). 

Diu 4: Giao va üy quyn cho Chü tich Hi dng Quân trj thirc hin các ni dung chi tit cüa 

Phwing an dã dixçic thông qua; k' kt cac vAn bàn có lien quan; tin hành các thu tiic cn thit 

d trInh cac c quan quãn l Nha ntróc có thrn quyn xem xët ch&p thun và xr l các vn dè 

phát sinh có lien quan khác d trin khai Phtrong an tAng vn diu l nAm 2020, dam bão phü 

hqp vâi quy djnh cüa pháp luat  va quy djnh nGi bO cüa TPBank. 

Diu 5:  Nghi Quyt nay có hiu Irc k tr ngày k. Hi d6ng Quan trj, Ban Kim soát, Ban 

Diu hành va các don vi, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hãnh Nghj Quyt nay.!. 
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